
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf.: 642 

76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

 

 

BÁCS-K ISK UN ME GY EI KO RM ÁNYH IV ATA L  

KECS KEM ÉTI  JÁR ÁS I HIVA TA LA  

                                                                                                                                                            

KTFO-azonosító: 14475-11-33/2018. 

Ikt. szám: BK-05/KTF/00046-6/2018. 
Hiv. szám: - 

Melléklet: - 

Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes 

Retkesné Dudás Melinda 

Telefon: +36 (76) 795-862 

 

Tárgy: Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft., egységes környezethasználati engedély módosítása (P1 és P2 

jelű pontforrások üzemeltetésének engedélyezése), határozat 

 
 

 

H A T Á R O Z A T 

 
A Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 35., 

rövidített elnevezése: Kecskeméti Konzerv Kft., KÜJ: 101 736 592, Telephely KTJ száma: 101 545 504 , 

IPPC KTJ száma: 102 200 318) – a Kecskemét, Szolnoki út 35. (7416/17 hrsz.) alatti telephelyre – 14475-11-

15/2017. számon egységes szerkezetben kiadott [BK-05/KTF/00149-10/2017. számon (KTFO-azonosító: 

14475-11-24/2017.) és BK-05/KTF/00149-14/2017. számon (KTFO-azonosító: 14475-11-28/2017.) 

módosított] egységes környezethasználati engedélyt – az engedélyes kérelmére (alapállapot jelentés és 
levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélykérelem) – az alábbiak szerint  

 

módosítom: 

 

I. Az engedély rendelkező részének 10-11. oldalán, „A tevékenység levegővédelmi vonatkozásai” 

fejezetben a „Hőenergia előállítás” rész és „A telepen létesülő P1-P2 bejelentésre kötelezett pontforrás 

adatai” rész helyébe az alábbi lép: 

 

Hőenergia előállítás 

Az üzem technológiai gőzigényét 2 db BOSCH UL-S típusú gőzkazán állítja elő. A technológia gőzigényét 1 

kazán is elő tudja állítani, ennek ellenére két teljesen azonos típusú és kapacitású gázkazán létesült a 
gőzkazánházban, melyek egymásnak tartalékai, de indokolt esetben rövid ideig együtt is tudnak üzemelni. 

Az üzemelő kazán meghibásodása esetén a másik kazán azonnal bekapcsolódhat a gőztermelésbe. Ez a 

gyártástechnológia üzembiztonsága miatt vált szükségessé. A 2 db gázkazán füstelvezetését külön kéményre 
került rákötésre. 

 

Pontforrások azonosítója P1 P2 

Kazán   

Kazán típusa Bosch UL-S Bosch UL-S 

Névleges bemenő 

hőteljesítmény 

7.500 kW 7.500 kW 

Tüzelőanyag földgáz földgáz 

Égőfej Weishaupt WM-G50/2-A ZM-NR Weishaupt WM-G50/2-A ZM-NR 

Gőzteljesítmény 11 t/h 11 t/h 

Hatásfok 94 % 94% 
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„LAL” jelentés szerinti 

azonosítók: 

T1 T2 

pontforrás Kazán kémény Kazán kémény 

Kibocsátási keresztmetszete 0,503 m2 0,503 m2 

Magassága (m): 9 9 

Kürtő átmérő (m): 0,8 0,8 

 

 

II. Az engedély rendelkező részének 21-22. oldalán, az „Előírások” fejezet, „Levegővédelem” alfejezet, 

„A telephelyen levegőterhelést okozó technológia:” részének 75-76. előírása helyébe az alábbi lép: 

 

A telephelyen levegőterhelést okozó technológia: 
 

75. A P1 és P2 jelű új pontforrásokra vonatkozó alapadatok: 

 

Technológia 

megnevezése 

Pontforrás 

jele 

Pontforrás 

megnevezése 

Pontforrás 

magassága 

(m) 

Kibocsátó 

felület  

(m2) 

A pontforrás által 

kibocsátott anyagok 

Hőtermelés P1, P2 Kazán kémény 9 0,503 

kén-dioxid, 

szén-monoxid,  
nitrogén-oxidok, 

szilárd 

 

76.  A P1 és P2 jelű új pontforrások próbaüzemére vonatkozó kibocsátási határértékek: 
 

Légszennyező anyag Forrás Határérték 

kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) (1) 

P1, P2 

35 mg/Nm3 

nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) (3) 350 mg/Nm3 

szén-monoxid (2) 100 mg/Nm3 

szilárd anyag (7) 5 mg/Nm3 

 
A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% 

oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 

 

III. Az engedély rendelkező részének 21-22. oldalán, az „Előírások” fejezet, „Levegővédelem” alfejezet 

„Próbaüzemi előírás” rész címe és a 77-82. előírása helyébe az alábbi lép: 

 
Üzemeléssel kapcsolatos előírások: 

77. Csak időszakosan minősített és a minősítés szerint biztonságos üzemvitelre alkalmas tüzelőberendezés és 

kémény működtethető. A telephelyen működő pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok 

koncentrációi a technológiai kibocsátási határértékeket nem haladhatják meg. A pontforrásokon kiáramló 
légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget. 

78. A P1 jelű vagy P 2 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel 

mellett következő alkalommal 2020. december 31-ig kell akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a 
levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti 

szabványos emisszió méréssel meghatározni. A mérés kezdetét megelőzően azt hatóságunknak 8 nappal 

hamarabb írásban be kell jelenteni hatóságunkra. A mérésről készült jegyzőkönyvet, a mérést követő 

30 napon belül meg kell küldeni hatóságunknak. 

79. A berendezések hatékony működése érdekében biztosítani kell az optimumra való szabályozást. A 

berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad 
használni. 

80. A légszennyező pontforrásról és a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan 

üzemnaplót kell vezetni a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források 
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kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 

14.) VM rendelet 18. §-ban előírt tartalommal. 

81. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján elektronikusan kell teljesíteni. 

82. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon 

azonnal, de legkésőbb 8 órán belül írásban tájékoztatni kell. 
 

Jelen határozat az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 
Döntésem ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat törvényességének bírósági felülvizsgálatát a közlést 

követő naptól számított 30 napon belül a Kúriához címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz 

elektronikus úton benyújtandó keresetben jogsérelemre hivatkozva kérheti. A keresetlevél benyújtásának a 
közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.  

A perben jogi képviselet kötelező. 

 
A kérelmező az eljárás 120.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette, egyéb eljárási költség nem merült 

fel.  

 
A határozat a közléssel –  a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – külön értesítés nélkül véglegessé 

válik. 

 

I N D O K O L Á S 
 

A Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. részére a Kecskemét, Szolnoki út 35. szám alatti, 

7416/16 hrsz.-ú zöldségfeldolgozó telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 

2. sz. mellékletének 9.2. pontja szerinti, „Élelmiszer-termékek termeléséhez kezelő és feldolgozó üzemek 

növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással /negyedévi 

átlagban/” tevékenység folytatásához, a létesítmény üzemeltetéséhez hatóságunk jogelődje, a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal CSZ/01/10091-11/2016. számon (KTFO-azonosító: 14475-11-6/2016.) egységes 

környezethasználati engedélyt adott a Kft. képviseletében eljáró CSUVÁR MÉRNÖKI IRODA Kft. (6000 

Kecskemét, Bihar u. 2.) által 2016. június 29-én benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció alapján. 
 

A Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. képviseletében a CSUVÁR MÉRNÖKI IRODA Kft. 

által 2017. január 20-án benyújtott kérelem (felülvizsgálati dokumentáció) alapján hatóságunk a 
CSZ/01/10091-11/2016. számon (KTFO-azonosító: 14475-11-6/2016.) kiadott egységes környezethasználati 

engedélyt egységes szerkezetben 14475-11-15/2017. számú határozatával módosította. 

Az egységes szerkezetben módosított engedély 2017. március 28-án emelkedett jogerőre és 2028. március 

28. napjáig érvényes. 
 

Az 14475-11-15/2017. számon egységes szerkezetben kiadott egységes környezethasználati engedélyt 

kérelemre (a 2017. augusztus 25-én benyújtott földtani közegre vonatkozó alapállapot-jelentés és a P2 jelű 
pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélykérelem alapján) hatóságunk BK-

05/KTF/00149-10/2017. számon (KTFO-azonosító: 14475-11-24/2017.), majd hivatalból (a komplex 

alapállapot-jelentés alapján) BK-05/KTF/00149-14/2017. (KTFO-azonosító: 14475-11-28/2017.) 
módosította. 

 

A Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. 2018. február 14-én – a CSUVÁR MÉRNÖKI IRODA 

Kft. által elkészített – a Kecskemét, Szolnoki út 35. (7416/17 hrsz.) alatti telephelyre 14475-11-15/2017. 
számon egységes szerkezetben kiadott [BK-05/KTF/00149-10/2017. számon (KTFO-azonosító: 14475-11-

24/2017.) és BK-05/KTF/00149-14/2017. (KTFO-azonosító: 14475-11-28/2017.) módosított] egységes 

környezethasználati engedély módosítása (P1 és P2 jelű pontforrások üzemeltetésének engedélyezése) 
iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál. 

 

A Kecskeméten megvalósuló konzervipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 6/2017. (I. 12.) Korm. 
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rendelet 1. § (1) bekezdése alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

ügy. 
 
Az ügyfél hatóságunk BK-05/KTF/00046-4/2018. (KTFO-azonosító: 14475-11-32/2018.) számú 

hiánypótlási felhívását (az igazgatási szolgáltatási díjat megfizetésének igazolása) 2018. február 21-én 

teljesítette. 
 

A R. 20. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes 

környezethasználati engedélybe kell foglalni. 
 

A R. 20/A. § (10) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - 

hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban 

kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 
 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kecskemét település vonatkozásában a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 
 

A benyújtott dokumentációk alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

 

A Kft. BK-05/KTF/00149-10/2017. számon (KTFO-azonosító: 14475-11-24/2017.) módosított 14475-11-
15/2017. számú egységes környezethasználati engedélyben létesítési engedélyt kapott a P1 jelű és P2 jelű 

pontforrások letelepítésére. A próbaüzem időtartama alatt elvégzett szabványos emisszió mérésről készült 

jegyzőkönyv és a benyújtott LAL változásjelentés alapján megkérte a vizsgált pontforrások működési 
engedélyét. 

 

Levegővédelemmel kapcsolatos előírások indokolása: 

 

 Előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. és 5. § alapján tettük. Az 

adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-ában előírtakon 

alapulnak. 

 A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja szerint a területi környezetvédelmi 

hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, 
illetve környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési 

eljárásban az elérhető legjobb technika alapján állapítja meg. 

 A bejelentés köteles pontforrások technológiai kibocsátási határértékei a 140 kWth és annál nagyobb, de 

50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és 
légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. sz. 

melléklet (gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések) alapján kerültek 

megállapításra. 

 A légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 
szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § b) és c) pontja alapján kell elvégezni. 

 A légszennyező pontforrásokon végzendő méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján 

kell elvégezni. 

 A helyhez kötött légszennyező pontforrások ellenőrzésének dokumentálásra vonatkozó előírásainkat a 

6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. § alapján tettük. 

 A pontforrások hatásterületét lehatárolták, technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés 

nagy távolságú terjedése, az országhatáron való átterjedése. 

 A P1 – P2 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátása emisszió méréssel igazoltan megfelel a 

hatályos jogszabályi előírásoknak. A mérést végezte: BÁLINT ANALITIKA Kft. (Budapest) mérési 

jegyzőkönyv száma: 17-363/5-13 
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A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint az engedélyt levegővédelmi vonatkozásban 
módosítottam.  

 

A módosítás vonatkozásában az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságok nem kerültek 

megkeresésre, tekintettel arra, hogy a benyújtott módosítási kérelem hatáskörüket nem érinti. 

 
A határozatot a R. 20. § (3) bekezdése és 20/A. § (10) bekezdése valamint az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése 

alapján hoztam meg. 

 
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. 

számú melléklet 5. és 10.3. pontja alapján határoztam meg. 
 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2018. március 1. 

 
A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/00046-3/2018. (KTFO-azonosító: 14475-11-

31/2018.) számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel 

arra, hogy hatóságunk 2018. március 1. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 
A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontján, a bírósági felülvizsgálat lehetősége az Ákr. 

114. § (1) bekezdésén alapul. 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 
(a továbbiakban Kp.) 39. § (1) bekezdése rendelkezik. 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

 

A perben a kötelező jogi képviseletet a 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése írja elő. 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfél jogi képviselője. 

 
A Kp. 28. § (2) bekezdése alapján a Kp. eltérő rendelkezése hiányában a keresetlevélre, a védiratra, a 

keresetlevél és az ügy iratainak továbbítására, valamint a perorvoslati kérelemre a beadványok szabályait 

kell alkalmazni. 
A 2006. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint a perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok 

kézbesítése elektronikus úton történik. 

A Kp. 28. § (3) bekezdése értelmében a beadványokra egyebekben a polgári perrendtartás általános 

szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 

A Kúria hatáskörét a 2006. évi LIII. törvény 10. §-a határozza meg. 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 2. § (1) bekezdése szerint az 

eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését – 

külön levéllel – megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Kecskemét Megyei Jogú Város 

Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.  

 

A döntés véglegessé válását az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a törvény 2. § (2) bekezdése határozza meg.  
 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2018. február 27. 

 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Csókási Anita 
főosztályvezető 
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Kapják: 

1. Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.)     tv.  

2. CSUVÁR MÉRNÖKI IRODA Kft. (6000 Kecskemét, Bihar u. 2.)  
                                                                                          tv. és  csuvar.gabor@gmail.com – elektronikus úton 

3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály (6721 Szeged, Felső-Tisza-part 17.)                                                                HKP 
4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                                     HKP 

5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály      
(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

6. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

      (6000, Kecskemét, Kossuth tér 1.) – kifüggesztésre külön levéllel                                                             tv.       

7. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) – tájékoztatásul                                                                                 HKP                                                                                                                 

8. Hatósági nyilvántartás  

9. Irattár 
 

mailto:csuvar.gabor@gmail.com

